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    بروتوكـول مونتريــاللتنفيـــذ 
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 2016 كانون األول ديسمبر/ 2 - نيتشرين الثانوفمبر /  28  ،مونتريال
 

  

 مقترح مشروع: كوبا

 

  -تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
  

  اإلزالة
  
   (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة) برنامج األمم المتحدة اإلنمائيخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

 (يوئنديبي)
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  كوبا

  مدى السيطرة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة (أوال) عنوان المشروع

   2020% بحلول عام 35  الخامس والستون  (رئيسية) يوئنديبي الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد 

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   13.4 2015السنة:  (المرفق ج الفئة األولى)  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة

  
  2015 السنة: قدرات استنفاذ األوزون)(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من 

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123 -الھيدروكلوروفلوروكربون
          124-الھيدروكلوروفلوروكربون
          ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
الوارد في   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا
 0.2      0.2 

          ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 13.1   12.6 0.6     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  استنفاذ األوزون)(رابعا) بيانات االستھالك (طن من قدرات 

  30.23 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 16.9   2010 - 2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  10.97 المتبقي: 19.26 الموافق عليه بالفعل:

  
 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016  (خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليوئنديبي
  األوزون)

1.6 0.0 1.1 0.0 0.6 3.3 

 319,842 60,200 0 107,500 0 152,142  التمويل (دوالر أمريكي)

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 (سادسا) بيانات المشروع

  11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 16.9 16.9ال يوجدال يوجد في بروتوكول مونتريالحدود االستھالك 

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من 
  األوزون) قدرات استنفاذ

  11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 16.9 16.9ال يوجدال يوجد

التمويل 
الموافق عليه 

(دوالر 
 أمريكي)

750,00 المشروعتكاليف   اليوئنديبي
0 

0 700,000 0 0 141,527 0 100,000 0 56,000 1,747,527 

 131,065 4,200 0 7,500 0 10,615 0 0 52,500 0 56,250 تكاليف الدعم

عليھا  تاألموال التي وافق
(دوالر اللجنة التنفيذية 

  أمريكي)

750,00 تكاليف المشروع
0 

0 700,000 0 0 0 0 0 0 0 1,450,000 

 108,750 0 0 0 0 0 0 0 52,500 0 56,250 تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 االجتماع

 141,257 0 0 0 0 141,527 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع

 10,615 0 0 0 0 10,615 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

_  
 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:
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 وصف المشروع

نيابة عن حكومة كوبا طلبا المعينة، الوكالة المنفذة (يوئنديبي) بصفته برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم       -1
إلى إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون للحصول على تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة 

دوالر  10,615 بقيمةوكالة الدعم  تكاليف ، باإلضافة إلىيكيدوالر أمر 141,527 بقيمة، السابع والسبعيناالجتماع 
 .2018إلى  2017لفترة من عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة ل امرحلي اتقرير الطلب. ويشمل 1أمريكي

 الھيدروكلوروفلوروكربونتقرير عن استھالك 

 الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

في الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من  من قدراتطن  13,17استھالك  عن حكومة كوبا أبلغت      -2
يظھر واستنفاد األوزون.  من قدراتطن  2,02بقيمة  ، وھو أقل من ھدف بروتوكول مونتريال لتلك السنة2015عام 

 .1في الجدول  2015 -2011الھيدروكلوروفلوروكربون في الفترة استھالك 

  )2015 -2011للفترة  7في كوبا (بيانات المادة الھيدروكلوروفلوروكربون ك استھال  -1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 الھيدروكلوروفلوروكربون
   طن متري

 259.05 239.48 238.99 221.70 226.70 245.45 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 23.61 0.00 0.00 0.00 22.10 6.57 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 283.62 239.48 238.99 221.70 248.80 253.03  المجموع (طن متري)
ب الوارد في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  سابقا المستوردة*البوليوالت المخلوطة 
59.72 54.54 55.45 **5.97  **2.2 ***121.33 

            طن من قدرات استنفاذ األوزون
 14.25 13.17 13.15 12.19 12.47 13.50 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.01 0.00 0.00 0.000.00 0.01 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.60 0.00 0.00 2.430.00 0.72 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.02 0.00 0.00 0.00.00 0.02 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 16.88 13.17 13.15 12.19 14.90 14.26  المجموع (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
ب الوارد في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المخلوطة سابقا المستوردة*
6.57 6.00 6.10 **0.66 **0.24 ***13.35 

 .القطريامج نتنفيذ البر عن المصدر: تقرير* 
 2014 ياستھالكا في عامعلى أنھا مسبقا  المخلوطةالوارد في البوليوالت  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونأمانة األوزون واردات  احتسبت** 
 .وحدة األوزون الوطنية التصحيح، وطلبت 2015و

  .2009 -2007 ةفي الفتر ستھالكاال*** متوسط 

 
ذلك أساسا إلى الصعوبات  ويعزى 2013و  2012 يفي عام 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك انخفض       -3

نتيجة لألنشطة المنفذة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونستھالك وتمت اإلزالة التامة الن. والمستوردواجھھا االقتصادية التي 
البولي رغوة لغسل دوائر التبريد) وقطاع السائب المستخدم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونفي قطاع خدمات التبريد (

  ).ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا المستوردة141-الھيدروكلوروفلوروكربونيوريثان (

  
  

                                                 
إلى برنامج األمم المتحدة  وزارة التجارة الخارجية واالستثمار األجنبي في كوباالمرسل من  2016أكتوبر/ تشرين األول  3وفقا للخطاب المؤرخ    1

  اإلنمائي (يوئنديبي).
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 تنفيذ البرنامج القطريعن تقرير 

البرنامج القطري لعام تقرير عن تنفيذ في  الھيدروكلوروفلوروكربونبيانات استھالك قطاع عن أبلغت حكومة كوبا       -4
 من بروتوكول مونتريال. 7مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  تتوافقالتي  2015

 الھيدروكلوروفلوروكربونإدارة إزالة  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 قانونيالطار اإل

وتم . الھيدروكلوروفلوروكربون واردات وصادرات وإنتاج لضبطللتراخيص والحصص  اوطني انظام نفذت حكومة كوبا    -5
وعلى واردات  2014 / كانون الثانييناير 1من  اعتبارا ب السائب141-الھيدروكلوروفلوروكربونفرض حظر على واردات 
حدثت . و2016 / كانون الثانييناير 1من  اراسابقا اعتب المخلوطة تالوارد في البوليوالب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 حظر.التشمل  لكيالجمارك  وضباطالجمارك دورة لمدربي 

وكالة في مركز إدارة المعلومات وتنمية الطاقة (كوبا انيرجيا، داخل الفنية ، تم دمج وحدة األوزون 2016منذ عام        -6
 تكنولوجيا والبيئة.واللعلوم المتقدمة)، وھي جزء من وزارة اوالنووية التكنولوجيات 

  البولي يوريثانرغوة  تصنيعقطاع 

إلى  تحويل خمس شركات تصنيع ألواح ومعدات التبريد التجارية  البولي يوريثانرغوة  تصنيعاألنشطة في قطاع تشمل       -7
استنفاد األوزون) من  اتمن قدرطن  13,35طن متري ( 121,33 من أجل إزالةالماء ب اإلرغاءالھيدروكربونات وتكنولوجيا 
 (الكاريبي ينتم االنتھاء من تحويل أكبر شركتو. سابقا المخلوطة تالوارد في البوليوال ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب قدرھا141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة تحقيق و)، )Lancometالنكوميت (و )Refrigeracion Caribeللتبريد (
تحويل الشركات الثالث الصغيرة المتبقية إلى  لم يتقدمواستنفاد األوزون).  من قدراتطن  12,38طن متري ( 112,58

متوقع ألن التكنولوجيا المختارة ال حسباستنفاد األوزون)  من قدراتطن  0,97طن متري أو  8,75المياه (ب اإلرغاءتكنولوجيا 
 الشركتين ومازالتسيكلوبنتان، ال التحويل إلى) INPUDود إنبواحدة ( شركةقررت وأداء العزل.  عنلم تقدم نتائج مقبولة 

  خيارات مختلفة. تجربان) IDAوإيدا ، FRIARCفريارك ( اآلخرتين

 قطاع خدمات التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:      -8
 

في مجال ستة عشر مرفق تدريب واستلم جيدة. العلى ممارسات التبريد  اتدريبفنيا  1,300و اتلقى ثالثون مدرب  ) أ(
 وأسطوانات التفريغمضخات و االسترداد، وحدات تكييف الھواء ووحدات مثلالتبريد وتكييف الھواء معدات (

مجال التبريد  تم إعداد دليل الممارسات الجيدة فيولحام) ومواد التدريب. الإلكترونية وأدوات ومعدات  وموازين
 ،نسخة) 3000( هوتوزيع وتكييف الھواء

 
خطة إدارة إزالة  منغير ممولة شاحنة جمع ( توأضاف الجمع مرافقوزون الفنية وحدة األ ونظمت  ) ب(

تم تدمير ستصالح. وباإلضافة إلى ذلك، واالسترداد وإعادة التدوير مراكز اال) لالھيدروكلوروفلوروكربون
 شمولفي مصنع اإلسمنت الم(واحد طن متري)  ينالملوث 22- الھيدروكلوروفلوروكربونو 12-الكلوفلوروكربون

 ،لتخلص من المواد المستنفدة لألوزونل اإليضاحيفي المشروع 
 

تبريد وتكييف وحدة  400 تم تحويلوالتبريد وتكييف الھواء تحويل معدات  على اتدريبفنيا مائة وعشرة  (ج)   وتلقى
 R-407C و  R- 404A المادتينتكنولوجيات بديلة،  إلى 22-الھيدروكلوروفلوروكربون الھواء قائمة على

   غالبا،
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 ةمن خالل المشاركة في أربع اتدريب الفنيةستة مدربين ومھندسين متخصصين من المجموعة االستشارية وتلقى  (د) 
  وعلمية ومعارض ومؤتمرات دولية. فنية أحداث

 
 مشروعالرصد و وحدة تنفيذ

 
 المشروع. عناصرتنفيذ كل  الفنيونن ودعم المتخصص فيماتنفيذ المشروع، نسقت وحدة األوزون الفنية       -9
 

 مستوى صرف األموال
 

دوالر  1,450,000من القيمة  في المائة) 76( دوالر أمريكي 1,102,361تم صرف  ،2016 / أيلولسبتمبر حتى      -10
 .2017و  2016 يفي عام دوالر أمريكي 347,639 قدرهحتى اآلن. وسيتم صرف رصيد  الموافق عليھا أمريكي

  
 الھيدروكلوروفلوروكربونإدارة إزالة  تنفيذ الشريحة الثالثة من خطةخطة 

 
  سيتم تنفيذ األنشطة التالية:      -11

 
مزيد من أجل الوأجھزة لحام)  ووصالت متشعبة وأسطوانات التفريغ، مضخات مثلشراء وتوزيع معدات إضافية (  )أ (

 دوالر أمريكي)، 12,500( تم اختيارھممرفق تدريب  16 تعزيزمن 
 

 ،)دوالر أمريكي 90,527( برنامج تحويل أجھزة التبريد وتكييف الھواء واستمرار  )ب (
 

 دوالر أمريكي)، 38,000(الھيدروكربونات  إدخال  تدريب الفنيين علىواستمرار   )ج (
 

 ).دوالر أمريكي 500رصد ومتابعة المشروع (و  )د (

 
 تعليقات وتوصية األمانة 

 

 تعليقاتال
 

 الھيدروكلوروفلوروكربونإدارة إزالة  الثانية من خطةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 
 
 قانونيالطار اإل
 

 من قدراتطن  12,65 وقدرھا 2016لعام  22-الھيدروكلوروفلوروكربونحصص استيراد  أصدرت حكومة كوبا         -12
 العام. ذاكفي بداية  2017 لعام الحصص تحديداستنفاد األوزون. وسيتم 

  
 التصنيعقطاع 

 
في المائة من استھالك  92,7 نتمثال شركتين اللتيناالنتھاء من تحويل أكبر  األمانةالحظت     -13

ثالث الصغيرة الرغوة البشأن التأخير في تحويل شركات  اأعرب أيضا عن قلقھ ھا، ولكنب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
أن الحظر على واردات خاصة و، ))(IDAوإيدا  (INPUD) وإنبود ،)FRIARC( فرياركالمتبقية (

 / كانون األولديسمبر 31مسبقا دخل حيز النفاذ في  المخلوطةالوارد في البوليوالت  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 ين:تالتالي المسألتين. وتمت مناقشة 2015
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خطة إدارة إزالة  مقترح فيال على النحوالمياه ب اإلرغاءتكنولوجيا إلى أي من الشركات الثالث لم تتحول   )أ (
بالفعل  )INPUD( شركة إنبود قررتواالختبارات لم تسفر عن النتائج المرجوة.  ألن الھيدروكلوروفلوروكربون

شركة مستوى األموال المعتمدة ل وحيث أن. دوالر أمريكي 230,000 قدرھاسيكلوبنتان بتكلفة إضافية ال التحويل إلى
الشركة على أن  (يوئنديبي) اإلنمائياألمم المتحدة برنامج  أكد، يكيدوالر أمر 155,618) قيمته INPUDإنبود (

 .المطلوبالتمويل المشترك ستوفران  وحكومة كوبا
 

التفاق ل ووفقاأي قرار.  تتخذالم  ھماعدة بدائل ولكن تنظران في )IDAوإيدا ( )FRIARCفريارك (ومازالت شركتي   )ب (
التكنولوجيا  بشأن راقر بعد صدور(ب)،  74/20(ج)) والقرار  7 المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية (الفقرة

تأكيدا عما إذا كانت  ويقدمتحويل لعن التكاليف اإلضافية لتقريرا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سوف يقدم الجديدة، 
الواجب ألموال ا تقريرا عنلتمويل المشترك المطلوب في حالة وجود تكنولوجيا أكثر تكلفة، أو ا انستوفر انالشركت
 إلى الصندوق، في حالة وجود تكنولوجيا أقل تكلفة. إعادتھا

 
 الشركات الثالث ب لدى141-الھيدروكلوروفلوروكربوننفذ ، 2015 / كانون األولالحظر في ديسمبرفرض بعد و  )ج (

  227ea -الھيدروفلوروكربون و)  365mfc )HFC-365mfc-الھيدروفلوروكربون من خليطاتستخدم  وبدأت
HFC-227ea)( قدرةاالحترار العالمي أكبر من  على إحداث خليط الھيدروفلوروكربون وألن قدرة. كعامل إرغاء 

حكومة كوبا  سماح، ناقشت األمانة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إمكانية ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
الوارد في البوليوالت المخلوطة مسبقا  ب141-نالھيدروكلوروفلوروكربواستيراد باستثنائي ولفترة محدودة  بشكل
 وذكرلبلد. ھذا اإلى أن ھذه الواردات لن يكون لھا تأثير على وضع امتثال  وإذ تشيرالثالث،  الشركاتھذه  إلمداد

 تتمكنالوطني بالفعل مع عدة مؤسسات تشارك في تنفيذه، ولن  النظام ه تم وضعبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن
 ھذا الحظر.  من التراجع عن العلوم والتكنولوجيا والبيئةوزارة وحدة األوزون الوطنية و

 
 ةمنخفض، مشيرذات إمكانية إحداث االحترار العالمي البدائل الاإلسراع في اعتماد بالتزامھا على أكدت حكومة كوبا و  )د (

ت إمكانية إحداث االحترار العالمي ذابدائل الإلى  (IDA)وإيدا  )INPUD( شركتي إنبودسيتم تحويل ه نأ إلى
 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسوف تساعد وحدة األوزون الفنية .2017منخفض خالل النصف األول من عام ال

المدى القصير.  فيمنخفض ذو إمكانية إحداث االحترار العالمي البديل  إيجاد ) علىFRIARC( شركة فريارك
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن حالة استخدام  وف يقدمس حاالت مماثلة، وحسبما تم في

ذات إمكانية أخرى  تكنولوجياأو  المختارةالتكنولوجيا األصلية  إلى أن يتم إدخالالتكنولوجيا المؤقتة في كل اجتماع 
 ).2(أ) ( 74/20قرار لل وفقامنخفض، إحداث االحترار العالمي ال

 
 

معدات  التي تصنع، )Frioclima( شركة فريكوليماتقديم مشروع لتحويل بحكومة كوبا لاللجنة التنفيذية سمحت       -14
لم يتم تقديم و. اإلزالة تنفيذ المرحلة األولى من خطةخالل  ھاديحدالتي سيتم ت، إلى التكنولوجيا البديلة التبريد وتكييف الھواء

 الھيدروكلوروفلوروكربونعلى أن تدابير الرقابة  اليوئنديبي وذكرعدم وجود التكنولوجيا المالئمة في السوق.  بسببالمشروع 
مكانية إلتقييم اللجنة التنفيذية  واقترح، )Frioclima( فريكوليما شركة  (أي حصص االستيراد) كان لھا تأثير كبير على

. ومع ذلك، من 22- للھيدروكلوروفلوروكربونمؤقتا كبديل لوروكربونات ) للھيدروفFrioclima( فريكوليما شركة استخدام 
 إلى أن تتوافر 22-الھيدروكلوروفلوروكربونفي استخدام ) Frioclima( فريكوليما أن تستمر شركة  وجھة نظر األمانة، يمكن

وزون خالل العامين الماضيين) استنفاد األ من قدراتطن  0,6صغيرة المستھلكة (حوالي الكمية لمناسبة، نظرا ل تكنولوجيا
استنفاد األوزون)، التي كانت بالفعل  من قدراتطن  13,18( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون المنخفض على استھالك ھاوتأثير

 الفترة استنفاد األوزون في من قدراتطن  16,9بروتوكول مونتريال (التي يفرضھا تدابير الرقابة من أقل إلى حد كبير 
برنامج األمم المتحدة  ذكرھذا،  وتعليقا على). 2019 -2015 الفترة استنفاد األوزون في من قدراتطن  15,2و  2013-2014

لخطة  وفقامشروع االستثمار في المستقبل،  ويقدمتحديد التكنولوجيا المناسبة من أجل اإلنمائي أنه سيواصل العمل مع الحكومة 
  مدة.المعت إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 قطاع خدمات التبريد

 
  المادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن: ذكرالبديلة في السوق المحلية،  غازات التبريد إدخالمناقشة حالة  أثناء       -15
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 R-410A ثالجات في ال أ134- و الھيدروفلوروكربون الرئيسي المستخدم في أجھزة تكييف الھواء الجديدة. غاز التبريد يھ
غالبا  القائمة على الھيدروكربونالمعدات  وال تستخدمفي أنظمة التبريد التجاري.  R-407Cو  R-404A المادتينالمنزلية و

بعض تستخدم زاد استخدام األمونيا في القطاع الصناعي وو. االقيود المفروضة على وسائل النقل التي تحد من توافرھبسبب 
ا من مأو غيرھ 32- ال تتوافر الھيدروفلوروأوليفينات أو الھيدروفلوروكربون ، بينماأيضا أنظمة التبريد متوسطة الحجم األمونيا

في كوبا التدريب على جميع بدائل  خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونبعد. وتوفر أنشطة  الھيدروفلوروكربون خلطات
  .الھيدروكلوروفلوروكربون

 
ھو استمرار غالبا  R-407Cو  R-404A المادتين إلى تبريد وتكييف الھواء وحدة 400األمانة أن تحويل  ذكرت      -16

ذكر  وحسبما. 2خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونأنشئ منذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من الذي للبرنامج 
ذاتھا التي بروتوكوالت السالمة استخدمت ، إلى الھيدروكربونالمعدات تحديث وتعديل فيھا سابقا، في الحاالت القليلة التي تم 

تھا مسؤولي تعي تماماأن حكومة كوبا  اليوئنديبي كما ذكر. الھيدروكربونفي الماضي لتحويل الثالجات المنزلية إلى  وضعت
 .73/34و  72/17 ينلقرارل وفقاو السامة إلى البدائل القابلة لالشتعال أالتبريد وتكييف الھواء التعديل التحديثي لمعدات  تجاه

 
 

 استنتاج
 

تراخيص وحصص وسوف يمكن نظامھا العامل لكوبا لتدابير الرقابة التي يفرضھا بروتوكول مونتريال، تمتثل       -17
تنفيذھا في قطاع  الجاريواألنشطة  النقي ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون على وارداتالمفروض حظر والاالستيراد 

تبريد  وحدة 400 تم تحويلالتدريب على الممارسات الجيدة و االحفاظ على االمتثال. وتلقى ألف وثالثمائة فني منالخدمة البالد 
على واردات المفروض الحظر وسوف يضمن في البلد.  المتوفرةإلى التكنولوجيات البديلة  وتكييف الھواء

لعدم  ونظرا. ىوارغالتحويل المستدام لشركات اللوارد في البوليوالت المخلوطة مسبقا ا ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
-الھيدروفلوروكربون من خليطاستخدم تالحظر، وبالتالي  فرض قبل ھاصغيرة تحويالتالثالث ال الرغاوىشركات  إتمام

365mfc 227 -الھيدروفلوروكربون وea حالة عنقريرا إلى اللجنة التنفيذية تإرغاء مؤقتا، سوف يقدم اليوئنديبي عامل ك 
   ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض.  اإلى أن يتم اإلدخال الكامل لتكنلوجياستخدام التكنولوجيا المؤقتة 

 
  

 التوصية
 

  :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية        -18
 

  :اإلحاطة علما بما يلي(أ) 
 

إزالة مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة التقرير ال  )1(
  لكوبا.الھيدروكلوروفلوروكربون 

 
تمت الموافقة على تحويلھا على أساس البولي يوريثان التي  في قطاع رغوة ثالثالشركات الأن   ) 2(

-الھيدروفلوروكربون من خليطا كانت تستخدم المنخفض العالميحترار االإحداث  إمكانية بديل ذو
365mfc 227 -الھيدروفلوروكربون وea مؤقتا بسبب انخفاض أداء التكنولوجيا المختارة؛  

 
المياه، ب اإلرغاءسيكلوبنتان بدال من تكنولوجيا ال التحويل إلىقررت  INPUD)( شركة إنبود أن   )3(

  لتمويل المشترك المطلوب.اوسوف توفر 
 

  :بما يلي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مطالبة(ب) 
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، خطتھا إلدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونمساعدة حكومة كوبا، خالل تنفيذ  االستمرار في  )1(
 لشركتي منخفضذات إمكانية إحداث االحترار العالمي البديلة التكنولوجيات الفي تأمين إمدادات 

 تتمكنا من لم نتيلالو اإلزالة، المرحلة األولى من خطةفي  المشمولتين) فريارك و إيدارغوة (ال
  ،منخفضذات إمكانية إحداث االحترار العالمي ال العثور على تكنولوجيا بديلة

 
في  الشركتينھا تتقرير إلى اللجنة التنفيذية عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي اختار تقديم  )2(

ويتم منخفض ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي ال جياتكنولو إدخال إلى أن يتمكل اجتماع 
  رغوة؛ال التحويل التام لشركتي

 
لكوبا،  إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة  (ج)

تكاليف باإلضافة إلى  ،دوالر أمريكي 141,527 بقيمة 2018 -2017 الشريحة الموازية للفترة  وخطة تنفيذ
  .(يوئنديبي) لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوالر أمريكي $ 10,615 بقيمةوكالة الدعم 

  
______________________ 

 
 


